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I. HISTORIK

»Utom de många andra Bygg 
nader som på denne Udde upp 
förde finnas är i synnerhet at an 
märka Tvenne betydlige Väder 
Quarnar. En väl inrättad Olje 
Quarn med Marmor Stenar, och 
utantill beslagen med koppar, 
samt en Såg Quarn med Tvenne 
Ramar, jämte en därtill hörande 
Material Bod, alt med fördel 
aktiga inventioner anlagt.

Så står det bl. a. att läsa i lant 
mätaren C. G. Wimans beskrivning 
av Waldemarsudde år 1791.

Härav framgår som synes att det 
då fanns två väderkvarnar på Walde 
marsudde, en oljekvarn och en såg- 
kvarn. De båda kvarnarna uppmärk 
sammar man också på samtida av 
bildningar av området. Sågkvarnen 
låg där Waldemarsuddes huvudbygg 
nad nu reser sig och uppfördes på 
1780-talets mitt. År 1849 brann den 
na kvarn emellertid ned till grunden 
och återuppbyggdes icke.

Oljekvarnen däremot står ännu 
kvar på sin ursprungliga plats, mäk 
tig och imponerande, ett av vårt 
lands främsta industrihistoriska min 

nesmärken. Den uppfördes 1784 och 
är t. o. m. »signerad» och daterad till 
ledning för härför tacksamma sen 
tida kulturhistoriker! På en träplanka 
innanför dörren står nämligen tydligt 
inskuret följande: DEN. FÖRSTA. 
QUARN: I SVERGE. UPBYGD: 
OCH: IORD ÅF BYGMÄSTAREN. 
J: D: LUNDHOLM: ÄR. 1784.

Härav får man ju dock ingalunda 
draga den slutsatsen att Waldemars 
uddes kvarn var Sveriges första 
kvarnbyggnad! Det var säkerligen 
inte heller den gode byggmästarens 
mening.

Redan hundra år tidigare, nämligen 
1667 hade vattenhjulsdrivna oljesla- 
gerier anlagts vid Tyresö utanför 
Stockholm och vid Värnaby bruk 
(Värnanäs) Småland. Dessa voro av 
holländsk konstruktion och sköttes 
av holländska mästare, som väl be 
varade yrkeshemligheterna.

Waldemarsudde kvarn är möjligen 
det första med väderkvarnsvingar 
drivna oljeslageriet i vårt land. Så 
får nog den lapidariska inskriften 
tydas.

Oljeslageriets historia på Walde 
marsudde börjar för övrigt före den 
na Lundholms kvarn. Redan 1737 
hade en kommissarie Ahlström anlagt

3



ett oljeslageri där, som, sedan det 
1754 utvidgats, övergick till ett kon 
sortium, de s. k. oljeintressenterna, bl. 
vilka den engelske brukspatronen W. 
Maister var den ledande kraften. De 
hade s. k. »ändamålsupplåtelse» för 
Waldemarsudde. Det ändamål, som 
var en förutsättning för att Kungl. 
Djurgården upplät platsen åt intres 
senterna, var bl. a. att dessa skulle 
leverera foderkakor till hovstallet. 
Foderkakor var nämligen en bipro 
dukt vid oljeframställningen. Dess 
utom sökte man på 1750-talet intres 
sera magistraten för tillverkning av 
lysolja (troligen rovolja) för stadens 
gatubelysning — dock med ringa 
framgång.

Mr. Maister löste så småningom ut 
sina medintressenter och blev ensam 
ägare till det dåvarande oljeslageriet. 
Hur detta såg ut är tyvärr inte känt. 
Sedan Maister avlidit såldes anlägg 
ningarna 1782 till grosshandlare Carl 
Magnus Fris, en förmögen man, som 
i Waldemarsuddes historia är ett stort 
namn, vilket ju f. ö. ännu lever kvar 
i »Frisens park». C. M. Fris fick be 
sittningsrätten till Waldemarsudde 
på villkor att han upprätthöll olje 
slageriet. Detta hade då ej varit i 
bruk på flera år. Fris satte emeller 
tid genast igång med förbättringar, 
och det var i detta sammanhang som 
den nuvarande oljekvarnen byggdes. 
Att döma av årtalet 1785, som utvän 
digt är fastnitat med stora järnsiffror, 
blev kvarnen helt färdig detta år.

Efter C. M. Fris’ död 1807 fort 
satte hans manhaftiga änka energiskt 
driften. Efter hennes död, år 1839, 
sålde hennes arvingar Waldemarsudde 
till grosshandlare Johan Bergman Ol 
son. Det gamla villkoret — att olje 
slageriet skulle hållas igång — gällde 
fortfarande och oljekvarnen tycks ha

varit i lika livlig verksamhet under 
Bergman Olsons som under Fris’ tid 
— åtminstone ett tjugutal år framåt. 
Är 1862 befriades emellertid Berg 
man Olson från villkoret att upprätt 
hålla oljeslageriet, men han hade per 
sonal kvar för detta ända till sin död 
1865. Då nedlades tydligen oljeslage 
riet på Waldemarsudde för alltid. 
Redan 1869 ser kvarnvingarna — att 
döma av ett samtida fotografi — 
tämligen skröpliga ut. På en oljemål 
ning signerad 1885 finns de emeller 
tid ännu kvar, men på en målning 
1887 är de borta.

Som ovan nämnts upphörde driften 
vid Waldemarsuddes oljekvarn 1865 
och byggnaden förföll så småningom. 
1886 »tappade» den vingarna. Men 
det var inte bara vingarna som föllo 
bort, även kopparplåtarna hade bör 
jat vittra sönder och »börjat falla 
ned i den täta mattan av färgglada 
styvmorsvioler, som täckte de grå 
bergknallarna däromkring», skriver 
C. G. Quarfordt, då han skildrar 
Waldemarsudde på 1880-talet, och 
fortsätter: »Det var ett av djurgårds- 
grabbarnas favoritnöjen att leta kop 
parbitar, som efter flitigt och träget 
putsande lyste med gyllene glans. De 
vederbörligen hemförda troféerna gav 
sedan upphov till ryktet att det gamla 
kvarntaket var av »riktigt guld». 
Och sedan blev det givetvis än mer 
lockande och spännande att ge sig ut 
till »Guldkvarnen» på Waldemars 
udde.*

Nej, Waldemarsuddes gamla kvarn 
gav förvisso inte guld, vad den be 
hövde var guld! Med andra ord, en 
dyrbar reparation måste snarast

* C. G. Quarfordt. »Guldkvarnen» på
Waldemarsudde. En 80-tals idyll. (Ar 
tikel i Aftonbladet d. 22 sept. 1947).
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igångsättas, om inte hela byggnaden 
skulle förintas.

Den man som hade resurserna här 
till och som förstod vikten av att den 
gamla kvarnen räddades var Prins 
Eugen, som 1899 blivit Waldemars 
uddes herre. Prinsen lät omedelbart 
igångsätta omfattande reparations 
arbeten, bl. a. förnyades kopparbe- 
klädseln så gott som helt och hållet 
och även andra skadade delar å ex 
teriören reparerades. Den försvunna 
balkongen, som ursprungligen gick 
runt kvarnen ovanför bottenvåning 
en, ersattes dock icke, ej heller ving 
arna. Man önskar dem inte heller till 
baka. Det utseende den gamla kvar 
nen haft under de senaste 60 å 70 
åren har förvisso — inte minst ge 
nom flera av Prins Eugens kända 
målningar — fått en sådan »hävd» 
över sig, att en ändring av exteriören 
nu icke vore tillrådlig.

Under Prins Eugens mer än femtio 
åriga residenstid på Waldemarsudde

II. KVARNBYGGNADEN

Av forna oljeslagerier i vårt land 
återstår endast oljekvarnen på Wal 
demarsudde. Lyckliga omständigheter 
har gjort att kvarnen i sin helhet är 
synnerligen väl bevarad, och sedan 
vissa kompletteringar av maskineriet 
skett år 1961, kan förloppet av olje- 
framställningen studeras i detalj — 
ett sällsynt exempel på en intakt be 
varad teknisk utrustning, från ett 
1700-tals oljeslageri, sådant detta i 
övrigt endast finnes att studera i sam 

underhölls kvarnen pietetsfullt. Trots 
detta var den vid prinsens frånfälle i 
behov av en yttre reparation. En så 
dan ägde rum 1953, sedan medel här 
till beviljats av Stockholms stad. 
Härvid lades bl. a. nytt spåntak på 
huven, en del förvittrade kopparplå 
tar utbyttes mot nya, likaså förnyades 
ruttet trävirke och en fullständig ny 
målning ägde rum.

Det skulle emellertid dröja hela 
åtta år innan en invändig reparation 
och restaurering av det märkliga ma 
skineriet kunde äga rum. Efter hän 
vändelse till styrelsen för Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse beviljades 
medel härtill, och tack vare denna 
generösa donation kunde restaure- 
ringsarbetena sättas igång på hösten 
1960 och kvarnen öppnas för allmän 
heten sommaren 1961.

Waldemarsudde hade fått en ny se 
värdhet och vårt land ett i sitt slag 
enastående kulturhistoriskt minnes 
märke.

OCH OLJESLAGERIET

tida böcker, på ritningar och genom 
en år 1922 upptagen film.

Waldemarsuddes oljekvarn är en 
»holländare», d. v. s. kvarnvingarna 
inställdes mot vinden genom att hu 
ven med vingarna vreds runt. In 
ställningen skedde genom en lång 
stång — ännu bevarad — som nådde 
ned till en nu försvunnen brygga, 
som sträckte sig runt kvarnen ovan 
för bottenvåningen. Byggnad som 
maskineri överensstämmer i allt vä-
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sentligt med samtida holländska olje 
kvarnar.

Det är ett imponerande byggnads 
verk i tre våningar och mäter från 
marken upp till kvarnhuvens spets 
inte mindre än 21 meter. Huven är 
belagd med tjärat spåntak, själva 
»kvarnkroppens» sidor är klädda 
med kopparplåtar, som av tiden vac 
kert patinerats, medan underdelen är 
struken med falu rödfärg.

I Waldemarsuddes kvarn utvanns 
framförallt linolja. Framställning av 
sådan, och även annan olja, var från 
1600-talets slut till mitten av 1800- 
talet en högst betydande industri, till 
stor del lokaliserad till Småland och 
Västergötland. Redan Peder Månsson 
har beskrivit oljeframställning på 
1500-talet.

Vid oljekvarnen på Waldemars- 
udde, liksom vid andra liknande an 
läggningar utvanns olja ur linfrö, 
raps eller hampfrö med metoder som 
bibehölls oförändrade under minst 
tre århundraden. Ännu under 1930- 
talet fanns en sådan vattenhjulsdriven 
anläggning i gång. Man arbetade an 
tingen med inhemskt frö eller impor 
terat frö från Holland, Baltikum eller 
Ryssland. Den tekniska förebilden till 
de kilpressar, som använts vid Wal- 
demarsudde, går tillbaka på liknande 
konstruktioner, avbildade redan på 
antika grekiska vaser. Det har — 
även i Sverige — förekommit att man 
pressat fröna i skruvpressar.

Vid Waldemarsuddes kvarn var ar- 
betsproceduren vid linoljeframställ- 
ning, som i allt väsentligt försiggick 
i bottenvåningen, i korthet följande.

De från linstjälkarna repade frö 
knopparna tröskades och de rensade 
fröna lades på den plana stenhällen 
i kollergången där de krossades under 
de två stora »marmorstenarna» (150

cm i diam., 30 cm tjocka), vilka likt 
två hjul rullade över bottenstenen 
runt den vertikala axeln. Denna lik 
som övriga rörliga anordningar i 
kvarnen drevs med träkugghjul av 
varierande konstruktion och storlek, 
med en horisontell och flera vertikala 
träaxlar och andra transmissioner 
från den med väderkvarnsvingar 
drivna axeln, belägen i kvarnens övre 
del.

Under kollergångens (»kvarnste 
narnas») rörelse matades linfröna in 
kontinuerligt under stenarna med 
skrapor. De krossade fröna transpor 
terades till stamphon — en horison 
tell ekstock med cirkulära urgröp 
ningar — i vilken vertikala stampar 
arbetade. Med tillhjälp av en högt 
liggande horisontell lyftarmaxel för 
sedd med utskjutande kammar, som 
grepo tag i motsvarande kam på 
stamparna, lyftes dessa uppåt, lös 
gjordes automatiskt och föllo i tur 
och ordning, med hela sin tyngd ned 
på fröna.

Nästa steg var att värma de i kol 
lergången krossade och därefter 
stampade linfröna. För detta ändamål 
finnas i kvarnen två tegelstensugnar 
med inbyggda järngrytor. För att inte 
fröna skulle brännas vid, fanns i 
varje gryta en mekaniskt driven om- 
rörare. De på så sätt värmda linfröna 
skyfflades i små säckar av tagel på 
de med hål försedda borden vid 
ugnarnas sida.

Allt var nu färdigt för den proce 
dur som givit upphov till benämning 
en »oljeslageri». De fröfyllda säckar 
na — stampe-påsarna — sattes ned, 
två i varje järnplåtklädd pressho och 
placerades mellan två med krokar 
försedda järnskivor. Mellan dessa och 
i presshons mitt sattes in ett system 
av kraftiga kilformadc trästycken.
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I mitten stod — något upplyft från 
hons kopparskodda botten — en 
»ställkil» med spetsen vänd uppåt och 
bredvid denna sattes en presskil med 
spetsen vänd nedåt. En liknande 
stamp, som tidigare beskrivits, drev 
ned den senare kilen med kraftiga 
slag — därav ordet oljeslageri — var 
vid systemet av presskilar och klossar 
successivt sköts åt sidan, på så sätt 
utövande ett starkt tryck på de mel 
lan järnskivorna placerade frösäckar 
na. Oljan pressades ut och rann ge 
nom tapprör i presshons botten ned 
i flata uppsamlingskärl, troligen av 
mässing, placerade under presshon. 
Rå linolja hade därmed utvunnits. 
För att kunna »lossa pressen» så att 
stampe-påsarna kunde tagas ut fick 
en stamp med några slag driva ned 
den med spetsen uppåt riktade kilen, 
varefter nya pressäckar kunde insät 
tas och proceduren upprepas. Fem så 
dana arbetsställen med pressho och 
ett par stampar finns i oljeslageriet.

Vanligen kokades den råa linoljan 
ca 4 timmar i en koppargryta under 
tillsättning i slutskedet av silverglitt 
(blyglete) för att oljan skulle bli klar 
och torka lättare vid användningen. 
För eldfarans skull skedde kokningen 
i en särskild ännu kvarstående bygg 
nad ett stycke från kvarnen.

Fröna pressades vanligen mer än 
en gång. Den först utvunna oljan 
hade den bästa kvaliteten.

Magasin för inköpt linfrö fanns i 
kvarnens övre del, varifrån en ränna 
ledde till kollergången för tappning 
av lagom kvantitet under arbetets 
gång.

De i pressäckarna kvarvarande 
fröna bildade oljekakor, »stampka 
kor», vilka efter krossning såldes som 
ett utmärkt kraftfoder för hästar och 
nötkreatur.

Oljekvarnen vid Waldemarsudde 
inrymmer en trappa upp också en 
bresiljekvarn. Denna drevs ävenledes 
mekaniskt av kvarnverket och består 
av ett antal grovt tandade, fram- och 
återgående järnstänger, som sleto sön 
der bitar av importerad bresiljeved 
till fibrer. Dessa eller stycken av ve 
den användes vid textilfärgerierna för 
att få en karmosinröd färg.

Waldemarsuddes oljekvarn har va 
rit ett av de större oljeslagerierna i 
vårt land. Det är nu ett av våra 
främsta industrihistoriska minnesmär 
ken och av betydelse även internatio 
nellt sett. Anläggningen ger en kon 
kret bild av ett invecklat maskineri, 
uttänkt och byggt på den tid då trä 
var maskinkonstruktörernas främsta 
arbetsmaterial.


